
     
 
 

 
 

 

 
 

Arbeide hos EPD-Norge? 
 

EPD-Norge opplever stor vekst og søker engasjert medarbeider  
 

 
 

 
 
 

Næringslivets Stiftelse for miljødeklarasjoner, EPD-Norge, er programoperatør for det norske EPD-
programmet. Programmet er administrert med et styre og sekretariat støttet av en Teknisk komité (TC).  

EPD-Norge er både stifter og medlem av ECO-Platform, en internasjonal non-profitt organisasjon som 
arbeider for å harmonisere, videreutvikle og fremme EPDer globalt. EPD-Norge ble etablert av Næringslivets 
Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening i 2002 



     
 
 

 

Interessen for EPD-Norge generelt og EPDer spesielt er sterkt økende og vi forventer at denne trenden 
fortsetter med uforminsket styrke de neste årene. Vi ønsker derfor å utvide med en ekstra ressurs. 

 

 

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:  

• Fast medlem av Teknisk Komite 

• Ansvar for de administrative oppgaver for Teknisk Komite 

• Følge opp vedtak fra Teknisk Komite 

• Ansvar for nye PCR, revidering av eldre PCR (PCR-Product Category Rules) 

• Ansvar for GPI - General Program Instructions 

• Ansvar for EN15804 A2 og andre relevante standarder 

• Ansvar for MR - Mutual Recognition avtaler 

• Ansvar for EPD maler 

• Ansvar for gjennomføring av revisjon av EPD verktøy 

• Besvare tekniske EPD spørsmål 

• Delta, etter behov, i ECO-Platform, Technical Working Groups 

• Organisere Teknisk Komite webinar 

• Ansvar for Teknisk informasjon på EPD-Norge sine websider 
 
Personen vi søker må/bør ha følgende kompetanser:  

• Relevant utdannelse fra Universitet/Høyskole 

• LCA erfaring 

• EPD erfaring 

• Noe arbeidserfaring 
 
 

Du kan være ansatt i et selskap som "leier" deg ut i en periode fremover, du kan være selvstendig og arbeider 
som freelance eller vi kan også se for oss at du blir ansatt hos EPD-Norge.  
 

I en startfase ser vi for oss en 40-60% stilling. Her er vi fleksible og alle forhold rundt det formelle, inkludert 
start tidspunkt, arbeidssted etc. kan vi diskutere.  

 
 

Kontakt Daglig Leder i EPD-Norge for nærmere informasjon.  
Håkon Hauan, mobil: 97722020, e-post; hha@epd-norge.no 

 
 

Søknad, inkludert CV sendes til Håkon Hauan.  

 

 

 

 

 

 


